Renteændring i Borbjerg Sparekasse
Borbjerg Sparekasse ændrer rentesatser for indlån
for privatkunder og erhvervskunder.
For private kunder med NemKonto i Borbjerg
Sparekasse gælder følgende:
Almindelige indlånskonti renteberegnes fremover som en klynge og det til enhver tid samlede
indestående ud over kr. 250.000,- forrentes med en
negativ sumrente på p.t. 0,60 %. Beløb op til kr.
250.000,- forrentes p.t. med 0,00 %. Grænsen på
kr. 250.000 gælder pr. person og fælleskonti indregnes i forhold til ejerandel. Her ud over gælder
særlige regler for pensionskonti – se nedenfor.
For private kunder uden NemKonto i Borbjerg
Sparekasse gælder følgende:
Almindelige indlånskonti renteberegnes fremover
med en negativ sumrente på p.t. 0,80 %. Den
negative sumrente beregnes af hele saldoen til
enhver tid. Her ud over gælder særlige regler for
pensionskonti – se nedenfor.
For erhvervskunder gælder følgende:
Erhvervskonti med indestående renteberegnes
fremover med en negativ rente på p.t. 0,60 %. Den
negative rente beregnes af hele saldoen til enhver
tid.
For kunder med ungdomsprodukter gælder
følgende:
Minijuniorkonto (0-5 år), juniorkonto (6-13 år) og
UngMulti (14-25 år) forrentes med en rentesats på
p.t. 0,00 %.
For pensionskonti gælder følgende:
For ratepension, kapitalpension, index, selvpension
og aldersopsparing indføres et fribeløb pr. konto
på kr. 15.000 hvor renten beregnes med p.t. 0,00 %
For beløb ud over kr. 15.000 beregnes der fremover
en negativ rente på p.t. 0,60 % Pensionskonti
indgår ikke i ovennævnte klynge for privatkunder.
For foreningskonto gælder følgende:
Som udgangspunkt beregnes der en negativ
sumrente på p.t. 0,60 %
Klubber og foreninger i sparekassens lokalområde
og som sparekassen har samarbejde med, kan opnå
et fribeløb, hvor rentesatsen p.t. er 0,00 %, efter
nærmere aftale med sparekassen f.eks. som en del
af en sponsoraftale.
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